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CONSELHO GERAL 

AVISO DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO GERAL -

ALUNOS 

 

O Conselho Geral é o órgão de Direção estratégica do Agrupamento de 

Escolas de Aveiro, nele tendo assento um representante dos alunos, eleito de entre 

os seus pares. Considerando o período de interrupção letiva ocorrida no 2º 

período, a fase de confinamento que lhe seguiu que impediu a presença física de 

todos os agentes do processo de ensino-aprendizagem, nos vários 

estabelecimentos de ensino, e no cumprimento da lei: 

- Irá decorrer o período de eleição do representante dos alunos, para o 

biénio 2021-2023, no dia 26 de maio de 2021. Em democracia, a participação 

cívica é um direito e uma obrigação ao longo da nossa vida, uma forma de 

contribuir para o nascimento de uma sociedade mais justa. Se te sentes com 

sentido de responsabilidade e com vontade de intervir/participar, forma uma lista 

e candidata-te para representar os teus colegas, no mais importante órgão do teu 

Agrupamento. Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de junho 

e para os efeitos previstos no artigo 17º do Regulamento Interno, convoco a 

assembleia eleitoral para a eleição do representante dos alunos no conselho geral 

do Agrupamento de Escolas de Aveiro, a realizar no dia 26 de maio de 2021, 

das 9.00 h às 17h00, na Escola Secundária Homem Cristo. O representante dos 

alunos candidata-se à eleição, apresentando-se em lista, que deve conter a 

indicação do candidato a membro efetivo e a membro suplente e ser subscrita por 

cinco por cento do número de eleitores (pelo menos 25). Deves consultar o 

regimento do processo eleitoral. 

O prazo para apresentação de listas termina às 16.30 horas do dia 17 

de Maio de 2021. 
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O Presidente do Conselho Geral 

  

___________________________________________________________ 

                Prof. Jorge Miguel Goncalves 


